
   

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 
Rua Dr. Machado, 86-Fone (92)633-1697/11255 CEP 69.020-900-Manaus-AM 

ORGÃO: FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL DOUTOR HEITOR VIEIRA 
DOURADO /FMT-HVD      

 

EDITAL DE CHAMADA Nº 002/2017 FMT-HVD 

 
NORMAS DO PROCESSO SELETIVO PARA ACADEMICOS 

DO CURSO DE MEDICINA ATUAREM NO AMBULATÓRIO 

DE DERMATOLOGIA COMO ESTAGIÁRIOS 

 

1 - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1. A presente seleção será regida por este Edital e será executado 

pela Fundação de Medicina Tropical Doutor Heitor Vieira 

Dourado/ FMT-HVD.  
1.2. As provas serão realizadas pelo Departamento de Ensino e 

Pós-Graduação - localizado na Fundação de Medicina Tropical 

Doutor Heitor Vieira Dourado, situada na Avenida Pedro Teixeira 

N.º 25 Dom Pedro CEP 69040-000 Manaus- AM, onde se dará a 

distribuição de lotação do candidato aprovado. 

1.3. O processo seletivo visa o provimento de vagas, conforme 

descrito a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.1. As vagas destinam-se a acadêmicos de medicina que tenham 

sido aprovados na disciplina de Dermatologia. 

1.4. A seleção para as vagas constará das seguintes etapas: 

1.4.1. Inscrição on-line no site: www.fmt.am.gov.br ; 

1.4.2. Prova teórica. 

2 - DA INSCRIÇÃO PARA O PROCESSO SELETIVO 

2.1. O candidato deverá efetuar sua Inscrição no PROCESSO 

SELETIVO e anexar o histórico escolar para fins de comprovação 

dos requisitos exigidos para a vaga/área a que deseja concorrer. 

2.2.  O PROCESSO SELETIVO será divulgado no site da FMT-
HVD http://www.fmt.am.gov.br, murais internos da FMT-HVD. O 

candidato deverá observar atentamente as etapas do Processo 

Seletivo; 

2.3. As inscrições serão realizadas no site: www.fmt.am.gov.br, no 

período de 19/04/17 a 25/04/17, sujeitas a aprovação; 

2.4. Não serão aprovadas as solicitações de inscrição que não 

atenderem ao estabelecido neste Edital. 

3 - DOS REQUISITOS MÍNIMOS 

3.1. Os candidatos deverão ter sido aprovados na disciplina de 

Dermatologia. 

4 - DA COMISSÃO EXAMINADORA 

4.1. A Comissão Examinadora será constituída pelos médicos: Dr. 

Valeska Francesconi, Dr. Fabio Francesconi e Dr. Alex Panniza. 

5 - DA PROVA TEÓRICA 

5.1.  A Prova Teórica será aplicada em 02/05/2017 de 8:00 horas 

às 12:00 horas no Auditório 2 da FMT-HVD. Constará de Vinte e 

cinco (25) questões de múltipla escolha abrangendo os seguintes 

temas: Piodermites, Dermatozoonoses, Dermatoviroses, Micoses 

CARGO NÍVEL N.º DE  

VAGAS 

REGIME PERÍODO 

    4 horas semanais 
1 ano Graduação  

 

do Alunos curso 
de medicina 3  

 
 

 
   

 
 

   

http://www.fmt.am.gov.br/
http://www.fmt.am.gov.br/


superficiais, Micoses Profundas, Hanseníase, Leishmaniose, 

Pênfigo, Doenças Sexualmente Transmissíveis, Dermatoses 

relacionadas ao Vírus da Imunodeficiência Humana, e valerá de 

zero (0) a cem (100) pontos; 

5.2. O candidato deverá comparecer ao local designado para a 

realização da Prova Teórica com antecedência de trinta minutos, 

portando o comprovante de Inscrição impresso e documento de 

identidade original. 

6. - DOS RECURSOS 

6.1. Os gabaritos Oficiais Preliminares das provas com questões de 

Múltipla Escolha serão afixados nos quadros de aviso do Auditório 

Luiz Montenegro da Fundação de Medicina Tropical Doutor 

Heitor Vieira Dourado; 

6.2. O candidato que desejar interpor recurso contra a Comissão 

Organizadora do Processo Seletivo em relação ao Gabarito Oficial 

Preliminar das provas com questões de Múltipla Escolha poderá 

fazê-lo até dois (2) dias após a publicação do gabarito nas 

dependências da FMT-HVD; 

6.3. O Recurso deverá ser individual, com a indicação precisa 

daquilo em que o candidato se julgar prejudicado e devidamente 

fundamentado, comprovando as alegações com citação de artigos, 

itens, páginas de livros, nome de autores, etc., juntando cópias dos 

comprovantes; 

6.4. Será indeferido, preliminarmente, o recurso que não estiver 

devidamente fundamentado ou for apresentado fora do prazo; 

6.5. Após o julgamento dos recursos interpostos, os pontos 

correspondentes às questões porventura anuladas, serão atribuídos 

a todos os candidatos indistintamente; 

6.6. Os resultados dos recursos serão disponibilizados na sede da 

FMT-HVD até as 17h do mesmo dia aprazado para interposição 

dos mesmos. 

7 - DOS PROCEDIMENTOS NOS DIAS DE REALIZAÇÃO 

DAS PROVAS 

- É de responsabilidade exclusiva do candidato à identificação 

correta de seu local de prova e o comparecimento no horário 

determinado. 

7.1. São considerados documentos de identidade: carteiras 

expedidas pelos Comandos Militares, pelas Secretarias de 

Segurança Pública e pelos Corpos de Bombeiros Militares; 

carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício 

profissional (Ordens, Conselhos etc.); passaporte, certificado de 

reservista, carteiras funcionais do Ministério Público, carteiras 

funcionais expedidas por órgão público que, por lei federal, 

valham como identidade; carteira de trabalho e carteira nacional de 

habilitação (somente o modelo novo, com foto). 

7.2. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia 

da realização das provas, documento de identidade original, por 

motivo de perda, furto ou roubo, deverá apresentar documento que 

ateste o registro de ocorrência em órgão policial. 

7.3. Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões 

de nascimento, títulos eleitorais, carteiras de motorista (modelo 

antigo), carteiras de estudante, carteiras funcionais sem valor de 

identidade, nem documentos ilegíveis, não-identificáveis ou 

danificados. 

7.4. Não será admitido o ingresso de candidato no local de 

realização das provas após o horário fixado para o seu início. 

7.5. Em nenhuma hipótese serão aplicadas provas fora do espaço 

físico determinado. 



7.6. Instrumentos eletrônicos não serão permitidos (bip, telefone 

celular, relógio do tipo data bank, walkman, agenda eletrônica, 

notebook, palmtop, receptor, gravador etc.).  

7.7. Não haverá segunda chamada para a prova. O não-

comparecimento a prova implicará na eliminação do candidato. 

7.8. Terá sua prova anulada e será eliminado da Seleção o 

candidato que, durante a realização da prova: 

a) usar ou tentar usar meios fraudulentos e/ou ilegais para a sua 

realização; 

b) for surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para a execução 

da prova; 

c) afastar-se da sala de prova, a qualquer tempo, sem 

acompanhamento da equipe do Processo Seletivo; 

d) não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto 

para a aplicação das provas em virtude de afastamento de 

candidato do ambiente de prova. 

8 - DA CLASSIFICAÇÃO FINAL NA SELEÇÃO 

- A classificação dos candidatos far-se-á pela ordem decrescente 

da Nota Final do Processo Seletivo; 

- Serão considerados habilitados os candidatos que alcançarem, no 

mínimo, a média 5 (cinco). 

9 - DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

- Rendimento escolar 

- Idade, o mais velho terá preferência; 

10 – DEVERES DOS CANDIDATOS APROVADOS 

-  O início das atividades dos estagiários dar-se-á em 03/05/2017. 

- O candidato aprovado deverá participar da integração que 

ocorrerá no dia 03/05/2017, às 8 horas, com apresentação da 

Instituição, Programa a ser desenvolvido e realização da escala de 

atividades. 

- O candidato aprovado deverá cumprir 4h horas semanais no 

ambulatório de Dermatologia; tendo como disponibilidade um dos 

seguintes dias da semana: segunda, quarta ou sexta-feira das 8:00 

às 12:00 horas. 

- O candidato aprovado que deixar de cumprir dois turnos durante 

o mês, sem justificativa, será automaticamente eliminado do 

Programa de Estágio.  

- O candidato aprovado deverá apresentar justificativa (atestado 

médico, etc.) ao DEPOG no período de até 48 horas após a 

ausência da atividade ambulatorial. 

- O candidato aprovado terá tolerância de 15 minutos de atraso 

após o início das atividades. 

- O candidato aprovado que iniciar suas atividades com atraso 

estará sujeito a penalidades. 

11 – DA CERTIFICAÇÃO 

- O candidato estará apto a receber certificação após cumprir a 

carga horária de 200 horas em um período máximo de 1 (hum) 

anos, devendo solicitá-lo ao DEPOG. 

 

12 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

- A inscrição do candidato implicará na aceitação das normas do 

Processo Seletivo contidas em comunicados, neste Edital e em 

outros editais eventualmente publicados. 

- O candidato aprovado no Processo Seletivo será empossado 

como Estagiário em Dermatologia na Fundação de Medicina 

Tropical Heitor Vieira Dourado, com direito a Certificado com 

declaração de carga horária. 

 

 



II – DÊ-SE CIÊNCIA, CUMPRA-SE, PUBLIQUE-SE.      

     

Manaus, 18 de abril de 2017.              

                            

 Maria das Graças Costa Alecrim 

 Diretora-Presidente 
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